POMOČ UPORABNIKOM
1. REGISTRACIJA IN PRIJAVA V SISTEM MOJA VOZILA
REGISTRACIJA
Registracijo opravite na spletni strani http://tp.lpp.si. Podatki, ki jih morate obvezno vnesti pri registraciji
vašega uporabniškega računa so: veljaven e-mail, geslo (določite sami in ga skrbno hranite) in vaše ime.
S klikom na »pošlji registracijo«, boste oddali zahtevek za novo uporabniško ime s katerim se boste kasneje
prijavili v sistem. Na vaš e-mail boste prejeli potrditveno povezavo s katero boste aktivirali vaš uporabniški
račun.
PRIJAVA
Ko ste uspešno potrdili povezavo, ki ste jo prejeli po e-mailu, lahko pričnete z uporabo sistema MOJA VOZILA.
Za prijavo v sistem vnesete vaš e-mail in geslo.
Sistem vam omogoča več različnih funkcij, ki pa bodo delovale pravilno le, če boste vnesli potrebne podatke. Vsi
podatki, ki jih vnašate so namenjeni izključno za delovanje funkcij, ki jih omogoča sistem MOJA VOZILA.

2. VNOS PODATKOV IN UREJANJE PROFILA
UREJANJE PROFILA
V profilu lahko nastavite podatke, ki so pomembni za vas, v kolikor se boste naročili na brezplačno obveščanje o
poteku tehničnega pregleda ali poteku podaljšanja prometnega dovoljenja. Podatke lahko kadarkoli
spremenite.
PRIKAZ VOZIL
S klikom na gumb Prikaži vozila, se vam prikažejo vsa vaša vozila, ki ste jih vnesli v sistem.
DODAJ VOZILO
Na tem zavihku lahko dodajate osebna vozila. Podatke morate vnesti pravilno, saj boste le tako dobili čim bolj
natančen informativni izračun stroškov za vaše vozilo. Predlagamo, da podatke prepišete iz prometnega
dovoljenja. Pri vozilih imate možnost vnosa tudi podatkov o lastniku in vrsti zavarovanja s čimer si boste
zagotovili pri informativnih izračunih vse dodatne aktualne popuste pri posameznih zavarovalnicah. Pri vnosu
podatkov o vozilu lahko aktivirate različne brezplačne opomnike, ki vas bodo spomnili na potek tehničnega
pregleda ali prometnega dovoljenja.
UREDI POZICIJE
V kolikor boste imeli v sitemu vnesenih več vozil, lahko spreminjate pozicije tako, da s klikom na puščico
premaknete vozilo navzgor ali navzdol.
ODSTRANI VOZILO
Na tem zavihku lahko odstranite vozila, ki ste jih napačno vnesli ali pa jih ne želite več v »vašem voznem
parku«. S klikom na rdeč križec boste vozilo odstranili in prav tako vse podatke, ki so vezani na vozilo.

V PRIMERU NEJASNOSTI IN VPRAŠANJ PIŠITE NA NAŠ E-MAIL NASLOV: MOJTP@LPP.SI
IN V NAJKRAJŠEM ČASU VAM BOMO ODGOVORILI.

